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دليل الرسائل الرتبوية للمصابني بداء السكري
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رسائل تربوية حول داء السكري
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• داء السكري مرض مزمن ناتج عن ارتفاع نسبة السكر ألن الجسم يعجز عن إنتاج أو استعامل بشكل جيد مادة األنسولني.

•  داء السكري أنواع من أهمها: النوع األول، النوع الثاين، و السكري عند املرأة الحامل، و السكري عند الطفل. 

•  داء السكري نوع 1 ينتج عن عجز خاليا البنكرياس إلفراز مادة األنسولني، يصيب خاصة األشخاص قبل سن الثالثني و األطفال.

•  داء السكري نوع 2 ينتج عن انخفاض يف كمية وفعالية مادة األنسولني و يظهر عادة بعد   سن األربعني

•  داء السكري عند املرأة الحامل يظهر بصفة مؤقتة أثناء الحمل.

•  عوامل اإلختطار التي تزيد من إحتامل اإلصابة بداء السكري نوع 2:

        الزيادة املفرطة يف الوزن أو السمنة مع إصابة أحد اآلباء بداء السكري،  السن ما فوق 45 ، ارتفاع الضغط الدموي، إرتفاع نسبة الدهون يف   

       الدم ،  قلة الحركة، سوابق سكري الحمل ، سوابق والدة طفل  يفوق وزنه 04 كلغم.

•  داء السكري نوع 2 غالبا ما يكون صامتا ولكن أحيانا تظهر بعض األعراض الرسيرية   كالعطش الشديد، التبول املستمر، اإلفراط يف األكل 
والنقص يف الوزن 

•  تشخيص داء السكري يعتمد خاصة عىل إجراء تحاليل نسبة السكر .

•   عالج داء السكري نوع 1يرتكز  عىل حقن مادة األنسولني، و تبني مبادئ الرتبية العالجية

•  عالج داء السكري نوع 2 يرتكز عىل احرتام نظام غذايئ متوازن ومامرسة نشاط بدين  منتظم، وتناول األدوية حسب الوصفة الطبية مع  التكفل 
بعوامل االختطار.

•  التتبع املنتظم و احرتام قواعد العالج يساعد عىل توازن داء السكري 

•  التكفل الجيد بداء السكري يقي من ظهور املضاعفات
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رسائل تربوية حول قواعد النظام الغذايئ
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•  احرتام قواعد النظام الغذايئ أسايس للتكفل بداء السكري

إتباع الهرم الغذايئ من أجل تغذية صحية ومتوازنة  •

تجنب استهالك املرشوبات الغازية والكحولية  •

تناول الحبوب والنشويات خاصة الشعري حسب الكمية املوىص بها من طرف الطبيب املعالج.  •

تفضيل الخبز الطري عىل الخبز املحمص  •

تناول الخرض مرتني يف اليوم و الخرضاء الطازجة حسب الرغبة   •

االعتدال يف استهالك الخرض الغنية بالسكريات: الجزر املطبوخ، الباربا، القرع األحمر، اللفت املطبوخ، الجلبانة، الفول  •

تناول فاكهة واحدة بعد الوجبة مرتني يف اليوم عىل األكرث  •

الحد من استهالك الفواكه الجافة وبعض الفواكه الطازجة كالتني واملوز والعنب.  •

عدم تعويض الفواكه الطازجة بعصري الفواكه  •

تناول الحليب قليل الدسم أو الجنب الطري مرتني أو ثالث مرات يف اليوم.  •

•  تناول اللحوم )أو أبيض البيض( مرة يف اليوم عىل الشكل التايل:

اللحوم الحمراء الخالية من املواد الدسمة: مرتني يف األسبوع  -

الدواجن: مرتني يف األسبوع  -

السمك غري املقيل:  ثالثة مرات يف األسبوع  -

تفضيل السمك الدسم كالرسدين، التونة وكابايال )املاكرو(  •

تفضيل السمك املعلب بصلصة الطامطم أو املاء بدال من املعلب يف الزيوت  •

االعتدال يف تناول لحم الغنم ولحم املاعز واألسقاط  وأصفر البيض  •

تفضيل املواد الذهنية النباتية )زيت املائدة، زيت الزيتون و زيت أركان( مبقدار ال يتعدى 3 مالعق كبرية  يف اليوم عىل املواد الذهنية الحيوانية   •
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)الزبدة البلدية والقشدة الطرية( 

تجنب تناول املقليات   •

التقليل من تناول العسل  كيفام كان مصدره العشبي  •

التعود عىل التذوق غري الحلو  •

تفضيل طهي  األطعمة  يف الطاجني التقليدي أو الفرن أو عىل البخار  •

تجنب قيل األطعمة يف الزيت عند بداية الطهي )التشحار(  •

الحرص عىل طهي  العجائن مدة سبعة دقائق  •

تجنب تناول البطاطس املطحونة  •

الغازية،  البسكوالتا، املرشوبات  ،  الشوكوالطا،  العسل اإلصطناعي  الحلوى،  عدم اإلفراط يف تناول املواد املسوقة كحمية )اليت بدون سكر،   •
العصري، املرىب ..(

التعرف عىل مكونات  وتاريخ صالحية علب  مواد ›اليت«    •

عدم إعتامد سكر الحمية االصطناعي والطبيعي  كامدة أساسية يف التغذية اليومية .    •

التداوي باألعشاب الطبية)الحلبة، زريعة الكتان.( قد تؤدي إىل مضاعفات صحية   •

عدم تعويض العالج باألدوية باألعشاب الطبية   •

األكل يف صحن شخيص لضبط ومراقبة كمية األطعمة املستهلكة   •

•  احرتام أوقات الوجبات الغذائية وعدم ترك أي منها 

عدم التمديد أوالتقليص يف الفرتات الفاصلة بني الوجبات الرئيسية و اإلضافية  •

تناول وجبة خفيفة إضافية) فاكهة ، ياغورت ، جنب، بيضة ...(  ساعتني بعد حقن مادة األنسولني ذات املفعول الرسيع   •

تناول وجبة خفيفة إضافية ليست رضورية بالنسبة للمعالجني باألنسولني املامثلة أو األقراص أو الحمية   •
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رسائل تربوية حول قواعد النظام الغذايئ
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مامرسة النشاط البدين عنرص أسايس  يف عالج داء السكري  •

اختيار نوع النشاط البدين حسب رغبة وقدرات املريض مع رضورة استشارة الطبيب املعالج  •

الحركة البدنية اليومية )امليش، البستنة، واألشغال املنزلية ...(  مفيدة ويف متناول الجميع  •

القيام بنشاط بدين يومي ملدة 30 إىل 45 دقيقة، بصفة معتدلة و مستمرة، ويف حالة عدم القدرة ميكن تقسيم الحصة إىل فرتات قصرية من 10   •
دقائق

القيام بنشاط بدين يوميا أو عىل األقل ثالث إىل خمس حصص يف األسبوع   •

تفضيل رياضات التحمل )الدراجة، تقوية العضالت...( عىل رياضات املقاومة )الفنون الحربية، املالكمة...(  •

رشب املاء بكرثة أثناء مزاولة أي نشاط بدين  •

أثناء مزاولة أي نشاط ريايض يستحسن مرافقة املصاب بداء السكري بشخص عىل علم مبرضه وبأعراض انخفاض نسبة السكر يف الدم وطريقة   •
التعامل معها كإعطائه 3 قطع صغرية من السكر أو ما يعادلها.  

التوقف الفوري عن حصة النشاط البدين عند ظهور إحدى  عالمات انخفاض نسبة السكر يف الدم أو الشعور بالتعب  •

ارتداء أحذية رياضية مالمئة وجوارب قطنية  •

القيام بفحص القدمني قبل وبعد مامرسة أي نشاط بدين   •

األخذ معك عىل األقل 3 قطع صغرية من السكر  •

ضبط جرعة األنسولني مع استشارة الطبيب املعالج وتناول الوجبة اإلضافية الخفيفة قبل مامرسة أي نشاط بدين   •

مراعاة أوقات حقن األنسولني مع والوجبات الرئيسة قبل مامرسة أي نشاط بدين   •
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رسائل تربوية حول قواعد النظافة
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االستحامم، 2 إىل 3 مرات يف األسبوع، مع تفادي الحامم العمومي قدر اإلمكان الجتناب اإلصابة بحروق  •

مراقبة درجة حرارة املاء من طرف شخص غري مصاب بالسكري قبل االستحامم  •

نظافة الفم واألسنان باستعامل الفرشاة ومعجون األسنان بعد كل وجبة غذائية، أو استعامل السواك وعود االرك بحذر.  •

زيارة طبيب الفم و األسنان عىل األقل مرة واحدة يف السنة  •

اجتناب التدخني اإلرادي والالإرادي  •

اجتناب رشب الكحول   •

اجتناب كل مصادر الضغط النفيس والقلق  •

إخبار الطبيب املعالج بأي اضطراب يف النوم ) الشخري، النوم املتقطع...(  •
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رسائل تربوية حول العالج باألدوية
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عالج داء السكري يختلف حسب خصوصية املصاب به  •

ال يوجد عالج واحد وموحد لجميع املصابني بداء السكري، لكل مصاب عالجه حسب خصوصياته  •

 hémoglobine glycquée HbA1c< 7% فعالية العالج تقتيض بأن تكون تحليلة  •

الهدف من العالج هو الحفاظ عىل توازن نسبة السكر يف الدم ) نسبة السكر صباحا قبل وجبة الفطور > g/l 1,20، و   •

هناك نوعان من العالج: األقراص واألنسولني )الصفراء والخرضاء والبنية(  •

حافظ عىل قارورة أو خرطوشة األنسولني يف باب الثالجة أو يف مكان بارد وجاف غري معرض ألشعة الشمس كإناء من طني فارغ  •

مينع منعا كليا وضع األنسولني يف مكان التجميد بالثالجة  •

ميكن حفظ قلم األنسولني املعبأ خارج الثالجة إذا كانت درجة الحرارة ال تتعدى 40 درجة  •

عدم استعامل قارورة او خرطوشة األنسولني  بعد شهر من فتحهام  •

غسل اليدين باملاء والصابون قبل اخذ حقنة األنسولني   •

    :Hexamidine  تعقيم فم عبوة  أو قلم األنسولني  مبواد معقمة كاإلكسميدين  •

• الحرص عىل حقن األنسولني بأدوات ذات االستعامل الواحد و ليمكن استخدامها أكرث من ثالث مرات

الحرص عىل تغيري أماكن حقن األنسولني:البطن، العضد، الفخذ،   •

حافظ عىل نفس املكان أثناء الحقن اليومي لألنسولني   •

استشارة الطبيب عن أماكن الحقن حسب نوع جرعة األنسولني.  •

يعتمد عالج داء السكري نوع 1 باألساس عىل األنسولني   •

يعتمد عالج داء السكري نوع 2 عىل األقراص املضادة للسكري ويف بعض الحاالت عىل مادة األنسولني حسب تعليامت الطبيب   •



14

 

رسائل تربوية حول املراقبة الذاتية
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•  الحرص عىل املراقبة الذاتية لتوازن السكري وللوقاية من املضاعفات

•  الطبيب املعالج هو الذي يحدد أوقات املراقبة الذاتية لنسبة السكر يف الدم

الحرص عىل تسجيل نتائج املراقبة الذاتية يف الدفرت الصحي للمصاب    •

التأكد من أن جهاز مراقبة السكري يستجيب لتوصيات املصنع   •

التأكد من سالمة جهاز مراقبة داء السكري مبا البطاريات  •

التأكد من تاريخ صالحية  الرشائط املتواجدة يف العبوة  •

تجنب استعامل رشائط العبوة إذا تم  فتحها بعد 3 أشهر    •

تجنب ملس الرشيط يف مكان الكشف  •

إغالق العبوة  مبارشة بعد االستعامل  •

تهيئ جهاز مراقبة السكري و أداة الوخز     •

غسل اليدين وتجفيفهام بعناية  •

إدخال إبرة معقمة  داخل أداة الوخز  •

استعامل إبرة الوخز لشخص واحد  •

إدخال الرشيط يف جهاز مراقبة السكري مع التأكد أن الرمز املوجود عىل العلبة هو الذي يظهر عىل الشاشة  •

عدم استعامل أي مادة معقمة لألصبع قبل الوخز  •

ضبط درجة عمق أداة الوخز حسب نعومة الجلد   •

أخد عينة الدم من طرف األصبع عىل الجانب  •

تجنب وخز السبابة واإلبهام  •
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نصائح وإرشادات حول املراقبة الذاتية للبول
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التأكد من تاريخ صالحية علبة رشائط مراقبة البول  قبل االستعامل  •

• القيام مبراقبة ذاتية للبول يف حالة عدم التوفر عىل جهاز قياس نسبة السكر يف الدم 

/g 2,5الحرص عىل البحث عىل االسيطون يف البول عندما تتعدى نسبة السكر يف الدم •

استشارة الطبيب فورا  يف حالة وجود االسيطون يف البول  •

أخد عينة البول يف منتصف التبول ، يف إناء نقي وجاف  •

إخراج الرشيط من العلبة دون ملس الجزء الكاشف للرشيط   •

إغالق العلبة مبارشة بعد إخراج الرشيط  •

إدخال الرشيط يف عينة البول وإخراجه فورا  •

إخراج الرشيط من الوعاء ونفضه من بقايا البول    •

انتظار الوقت املحدد املشار إليه يف العلبة قبل تفحص النتيجة  •

قراءة الرشيط مبقارنة اللون املوجود عىل الرشيط مع سلم األلوان املوجود عىل العبوة   •

• الحرص عىل القيام بالفحص الطبي كل ثالثة أشهر عىل األقل 
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رسائل تربوية حول مضاعفات داء السكري
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• داء السكري غري املتوازن يؤدي إىل مضاعفات  حادة ومزمنة

•  املضاعفات الحادة، وهي حاالت مستعجلة، قد تؤدي إىل الوفاة وتتمثل يف:

انخفاض حاد يف نسبة السكر يف الدم اقل من 0.5 غ/ل  •

•   ارتفاع  نسبة السكر يف الدم و نسبة السكر والحموضة يف البول) حامض كيتوين( 

•  تصيب املضاعفات املزمنة: الدماغ، األعصاب، العيون، القلب والرشايني، الكليتني، والجهاز التناسيل )وظيفة االنتصاب( والقدمني.  

التعرف عىل العالمات الرسيرية لالنخفاض الحاد يف نسبة السكر يف الدم: العرق البارد، االرتعاش، الدوخة، عدم وضوح  يف الرؤية ، شحوب وأمل   •
الجوع، واالنفعاالت ، واملضبوطات  ، والهلوسة

التعرف عىل العالمات الرسيرية للحامض الكيتوين : التعب، زيادة العطش والتبول،  الغثيان ، والتقيئ، آالم يف املعدة ، التنفس الرسيع ، ورائحة   •
التفاح املتعفن

عند ظهور أي من املضاعفات الحادة يجب قياس نسبة السكر يف الدم ويف البول ونسبة الحموضة يف البول للتأكد من وجودها  •

املصاب بداء السكري أكرث عرضة لإلصابة بالتعفنات التي تسبب ارتفاع نسبة السكر يف الدم  •
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 رسائل تربوية حول ارتفاع أو انخفاض حاد لنسبة 

 السكر يف الدم
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التفكري يف االنخفاض الحاد لنسبة السكر يف الدم عند ظهور أي عالمة غري طبيعية عند املصاب بداء السكري  •

قياس نسبة السكر يف الدم حاال إن أمكن  •

تناول ثالثة قطع صغرية من السكر أو ملعقة ونصف من العسل أو املرىب أو نصف كأس من املرشوبات الغازية أو من العصري االصطناعي دون   •
غريها

إعادة قياس نسبة السكر يف الدم إذا مل تتحسن الحالة الصحية بعد 15 دقيقة من تناول السكريات،  •

نقل املصاب إىل اقرب مستعجالت إذا كان يف حالة غيبوبة أو مل تتحسن حالته الصحية رغم كل هذه اإلجراءات   •

احرتام الفرتة بني تناول الوجبة الغذائية وحقن جرعة األنسولني حسب تعليامت الطبيب املعالج.  •

عدم ترك أي من الوجبات الغذائية أو تأخريها عن موعدها بالنسبة للمرىض املعالجني باألنسولني.   •

تناول السكريات البطيئة مع احرتام املقادير املحددة  •

مراقبة نسبة السكر يف الدم قبل مامرسة أي نشاط بدين  •

مالمئة الوجبة الغذائية والعالج حسب قوة النشاط البدين   •

حمل بطاقة املريض وثالثة قطع صغرية من السكر أثناء مامرسة أي نشاط بدين   •

التوقف عن مامرسة أي نشاط بدين يف حالة ظهور أي من العالمات املوحية النخفاض حاد لنسبة السكريف الدم  •

احرتام مقادير ومواقيت جرعة األنسولني حسب الوصفة الطبية   •

استشارة الطبيب إذا تكررت حاالت االنخفاض الحاد لنسبة السكر يف الدم  •

اخذ الحذر من الوقوع يف االنخفاض الحاد لنسبة السكر يف الدم لدى املزاولني للمهن التالية: الرياضة والسياقة والبناء والصباغة يف وضعية علو   •
مرتفع
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ارتفاع نسبة السكر يف الدم

التعفنات
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•  التوجه أو النقل الفوري إىل املستعجالت عند تواجد الحامض يف البول باستعامل الرشائط أو عند ظهور أي من العالمات الرسيرية لحالة 

الحامض الكيتوين.

•  عدم االنقطاع عن اخذ جرعة األنسولني او نقص يف الكمية املحددة يف الوصفة الطبية  بدون استشارة الطبيب املعالج

العمل عىل مراقبة نسبة السكر يف الدم يف حالة اإلصابة باألمراض  التعفنية )زكام، اللوزتني...( واألمراض او عند تناول بعض األدوية كالكورتيكويد.   •

استشارة الطبيب يف حالة اإلصابة بتعفنات، جروح، أو ارتفاع يف درجة الحرارة أو ارتفاع نسبة السكر يف الدم بصفة متكررة  متكرر بدون سبب   •
واضح
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رسائل تربوية حول القدم السكري
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•  ال ترتدد يف استشارة الطبيب عند ظهور تنميل أو أمل، جرح أو احمرار أو تورم، أو تغيري لون الجلد يف قدميك

•  العالمات التي توحي بقدم السكري هي وخز وأمل يف القدمني والقدمني الجافة والقدمني الباردة والشاحبة

•  أنواع إصابات قدم السكري تتجىل يف الفطريات بني األصابع و يف األظافر، والتهابات العظام ومفاصل القدم و قرحة يف أسفل القدم و الغرغرينا 
)gangrène(

•  الحرص يوميا عىل غسل وتجفيف و فحص القدمني مع االستعانة بشخص آخر عند ضعف يف النظر 

•  عدم استعامل الوسائل الحادة  لنظافة القدمني و تقليم األظافر 

تقليم األظافر بصفة غري عميقة مبقص صغري أو باملربد       •

عدم استعامل الحنة أو أي من األعشاب التقليدية يف القدمني  •

عدم وضع القدمني من قرب أي مصدر للحرارة بهدف تسخينها  •

عدم امليش حايف القدمني  •

استعامل أحذية مريحة ولينة وغري ضيقة  •

استعامل جوارب سميكة و قطنية  •

عدم رشاء الحذاء يف آخر النهار  •

تنظيف الجروح مباء دافئ و الصابون وتجفيفها حينا ثم تغطيتها بضامدات مع استشارة الطبيب أو األخصايئ يف القدمني بصفة مستعجلة  •
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